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Forlig for socialpædagoger 

Den 1. marts blev der underskrevet et forlig 

med SL om fornyelsen af overenskomsten for 

socialpædagoger og pædagogisk personale ved 

døgninstitutioner. Forliget indebærer bl.a. 

(beskedne) lønforhøjelser til basispersonale og 

mellemledere samt forhøjelse af ATP. 

 

 

Løn 

Basispersonale får en grundlønsfor-

bedring fra løntrin 26 + 4.000 kr. til 

løntrin 27 + 1.025 kr. (beløb er anført 

31. marts 2000-niveau).  

Mellemledere får en forhøjelse af 

grundløntillægget på 1.000 kr. fra 

4.000 kr. til 5.000 kr. (beløb er anført 

31. marts 2000-niveau).  

Der er også lønforhøjelser til hus-

holdningsledere og pædagogiske kon-

sulenter og pædagogstuderende. 

ATP 

Udbygningen af ATP bidraget med 

den fulde A-sats fortsætter med en 

forhøjelse fra E til F-satsen. 

Arbejdstid 

Den midlertidige 3/37 ordning i ar-

bejdstidsaftalen, hvor 3/37 opsparin-

gen starter allerede kl. 13, udgår pr. 1. 

januar 2012. 

 

Der indføres en bestemmelse i ar-

bejdstidsaftalen om anden form for 

rådighed. I sådanne tilfælde skal der 

lokalt tages stilling til vilkårene herfor. 

Særydelser 

De ikke-lønafhængige særydelser for-

højes med 0,3%. Det drejer sig ek-

sempelvis om 17–6 tillæg og lørdags-/ 

mandagstjeneste. 

Andet 

Der er aftalt nærmere regler for afløn-

ningen af socialpædagoger, der vareta-

ger visse konsulentopgaver.  

Overenskomstens titel ændres til 

”overenskomst for socialpædagoger 

og pædagogisk personale ved døgnin-

stitutioner mv.”  

De udgiftskrævende ændringer træder 

i kraft 1. januar 2012. 

Forliget har ligget klar siden 21. 

februar 2011, men KL betingede 

sin underskrift bl.a. af, at der blev 

indgået en aftale om lokal løn-

dannelse. Det skete den 1. marts 

2011. 

Forliget omfatter ca. 24.000 an-

satte. 
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Den videre proces 

Forliget skal nu godkendes af parter-

nes kompetente forsamlinger. For 

KL’s vedkommende er det KL’s Løn- 

og Personaleudvalg og Kommunernes 

Lønningsnævn.  

Den nye overenskomst forventes ud-

sendt inden sommerferien. 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Kristian Simonsen, 

tlf. 3370 3123, e-mail sim@kl.dk 

 

Konsulent Finn Elholm, 

tlf. 3370 3112, e-mail fel@kl.dk 

 

Forhandlingsleder Steen Rasmussen 

tlf. 3370 3417 e-mail sra@kl.dk 
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